
A septuagésima “semana” de Daniel – TEMPO – TEMPOS – METADE DE UM TEMPO 

A septuagésima “semana” de Daniel representa um período de sete anos  365 dias x 7 anos = 2.555 dias. 

“No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à *oferta” (Dn 9:27)  *oblação 

O que acontece no meio da semana? R: fim ao sacrifício e à oferta (Dn 9:27) 

Quanto tempo se passa a partir do meio da semana, a partir do fim do sacrifício e da oferta até o término da “semana”?  

R: 1.290 dias (Dn 12:11) 

1.290 dias (Dn 12:11) representam a segunda metade da semana, ou seja, corresponde a pouco mais de três anos e meio.  

Confira: 

2.555 dias (sete anos) dividido por dois = 1.277 dias e ½  3 anos e meio  1.290 dias são 1.277 dias e meio + 12 dias e meio. 

Portanto, a segunda metade da septuagésima semana de Daniel tem 1.290 dias. Trata-se de uma semana de anos. 

Quantos dias haverá, então, na primeira metade da septuagésima semana?  

R: 2.555 (sete anos) menos 1.290 dias (2ª metade da semana) = 1.265 dias (1ª metade da semana) 

Confira ainda Daniel 7:25  

E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e 

leis; e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. 

Um tempo = um ano 

Tempos = dois anos 

Divisão de um tempo / meio tempo / metade de um tempo = meio ano 

Total = Três anos e meio ou 42 meses. Compare agora Daniel 7:25 acima  com Apocalipse 13:5 abaixo:   

E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias; e poder foi dado a ela para continuar por quarenta e 
dois meses.  (12m + 12m + 12m + 6m = 3 anos e meio) 

 

Confira também Daniel 12:7, abaixo: 

E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua 
mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade; 
e quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão consumadas. Dn 12:7 

42 meses  Confira Ap. 11:2 e Ap. 13:5 (Obs.: 1.260 dias são também 42 meses de 30 dias cada: 42 x 30 = 1.260) 

 

Vamos conferir ainda as referências de “tempo, tempos, e meio tempo” em Apocalipse 12, versos 6 e 14: 

E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por mil 

duzentos e sessenta dias. Ap.12:6  

E à mulher foram dadas duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali 

onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. Ap.12:14 

O tempo em que o rei Nabucodonosor viveu expulso do meio dos homens foi de 7 tempos (Dn.4:16), o que corresponde, 
portanto, a 7 anos. Este foi o período estipulado na disciplina de Deus para o Rei Nabucodonosor. 


